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  186-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:28..... ) ( خير كله المؤمن أمر إن(  حديث على الشيخ ك�م - 1

  ) 00:03:29(  ؟.السقاف و الحلبي علي الشيخ بين ستجري التي المناظرة في الشيخ رأى - 2

  ) 00:09:02. (  ا:ولى المناظرة في جرى ما على الحلبي علي الشيخ ك�م - 3

  ) 00:11:05. (  فرقة والسبعين الثنتين الفرق جميع تكفير الفقير علي اعتقاد - 4

  ) 00:29:03(  ؟.إمامته تصح وھل ؟.للفض�ت كيس بطنه على فوضع عملية له أجريت رجل ص�ة تصح ھل - 5

  ) 00:37:42(  ؟.صيامھا و قيامھا و شعبان ليلة المسجد في الدعاء تخصيص من الصوفية بعض يفعله ما حكم ما - 6

 هللا رضي الصديق بكر أبي بمسابقة ذلك على يستدل وھل ؟). المراھنة( جوائز فيھا يعطون التي العلمية المسابقات حكم ما - 7

  ) 00:46:20(  ؟.عنه

 ) 01:03:15. (  المسجد في الثانية الجماعة حكم - 8
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا  :الشيخ 
يك له واشهد أن حممداً عبده ورسوله فال مضل له ومن يضلل فال هادي له أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شر 

ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي ((  ))ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون (( 
خلقكم من نفٍس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجاًال كثيرًا ونساء واتقوا اهللا الذي تسائلون به 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوًال سديدًا ُيصلح لكم أعمالكم ((  ))م رقيبا األرحام ان اهللا كان عليك
فإن خري اهلدى هدى حممد صلى . أما بعد ))ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا 

ومن ذلك  ...اللة يف النار اهللا عليه وآله وسلم وشر األمور حمدثاا وكل حمدثٍة بدعة وكل بدعٍة ضاللة وكل ض
عجب أمر المؤمن  كله إن أصابته سراء حمد اهللا وشكر فكان خيراً لُه وأن أصابته ضراء ( قول عليه السالم 

فأمر املؤمن كله خري وليس ذلك إال للمؤمن فنسئل اهللا عزوجل أن حيقق اإلميان فينا حىت  )صبر فكان خيرًا لهُ 



كاملنشار على الطالع والنازل يعين فيه عافية فنحن مأجورون ويف غري عافيه   يكون كسبنا للثواب من عند ربنا 
 ))إنما يوفى الصابرين أجرًا بغير حساب (( فنحن مأجورون لكن األجر الثاين حيتاج إىل صرب وكما قال تعاىل 

هللا خريًا ، بسم و اغتنموها فرصة ألنه قد ال نطيل السهر فاءذا كان عندكم شيء من األسئلة فهاتوها وجزاكم ا
  .اهللا 

يف هذا الوقت حابني نأخذ رأيك فيه ورمبا مسعت مبوضوع املناظرة اليت جرت بني الشيخ علي احلليب  :السائل 
وبني حسن السقاف يف شخص ابن تيمية رمحه اهللا فما ندري مارأيك ابتداًء فيه وما رأيك بعد رمبا مسعت 

  .نتائجها أو بعض نتائجها 
  يف من؟ ما رأيي :الشيخ 
  .يف املناظرة إبتداًء  :السائل 
آه أنا كان رأيي ذكرته لبعض إخواننا من بعد ما بدؤوا يف التناظر أن تكون املناظرة وال بد حمصورة بني  :الشيخ 

أفراد قليلني جداً وأن ال تكون هكذا بني العشرات إن مل يكن األمر أكثر من ذلك من الرعاء ومن العامة الذين 
شيئاً وباإلضافه إىل ذلك كان رأيي أنه ما يكون البحث يف شخص وإمنا البحث يف العقيدة وال شك ال يفقهون 

أن جمال البحث مع هؤالء يف عقائدهم اليت هي أبعد ماتكون عن الكتاب والُسنة فاال أوسع وأنفع هذا كان 
شيء لو كان له اخلرية فيه ما رأيي ولكن كما فهمت كثريًا ما يكون اإلنسان يعين مكرهًا على أن يبحث يف 

  .اختاره أي نعم وعلى كل ماشاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن 
  . فيما فهمنا من شيخنا أن حتول املناظرة يف حبث عقائد املخالفني  :السائل 
  .أي نعم  :الشيخ 
  .حىت تكون هناك صوره توضيحية أهم من صورة فرد أو عامل مضى  :السائل 
ن املسئلة الذي أثارها ذلك الرجل هي مسئلة حساسة جدًا يعين من الصعب أن يفهمها وخباصة أ :الشيخ 

املبجلون واملعظمون للشيخ وفضال أن يقرا أعداءه وكان من املمكن يف احلقيقة استغالل البحث املطروح على 
ات اإلهلية البحث مثًال بعض إخواتننا تصيريه وإدارته اىل حبث آخر له عالقة بنفس املوضوع حيث إنه يتعلق بالذ

يف صفات اهللا وخباصة يف صفة العلو اليت ينكروا إن مل نقل كلهم فجلهم على األقل لكن األمر يف الواقع حنن 
نشعر هذا فعال أنه اإلنسان جير جراً من حيث ال يريد وال خيتار وقد بلغين أخرياً بأن بعض إخواننا توجهوا بطلب 

  أنكر أن يكون اهللا فوقه عرشه لعله بلغكم هذا؟إىل الشيخ الفقري هذا ألنه 
يف أخر جلسه هو ما أقر لكنُه رب لكن قال له أحد األخوان وهو وفيق قال له كيف تكون حكما  :السائل 



  أنت خصم وقال له أنت تنكر أن اهللا فوق عرشه فسكت؟
  .أنت كنت حاضراً  :الشيخ 
  .مسعت ذلك من الشريط شيخننا  :السائل 
  آه مسعت الشريط أمل جييب بشيء؟ :الشيخ 
مل جييب بشيء وذلك كان توجه األخوة أن اآلن الفقري هو خصم وملاذا يضحك علينا ولألسف املناظرة   :السائل 

  .كانت نتائجها غري مانرجوا بسبب احلكم 
جداً عن  أي نعم ، وعلى كل حال إختياره حكماً احلقيقه كان موضع نظر ألن الرجل معروف أنه بعيد :الشيخ 

  .املنهج السلفي لكن عسى أن يستدرك فيما بعد 
حديثنا بالنسبة للحكم مل يكن األخ علي يعرف بوجود احلكم مسبقًا ولذلك جلسوه وقال أنا بعتذر  :السائل 

حيث أن األخوة دعوين أن أكون حكمًا باتفاق بينهما فذكر علي بأنه مل يكن يعرف ذا الرتتيب ولكن أقرُه 
ل علي أن وضع اجلسلة مل يكن يسمح يل أن أرفضه حلكم كما ذكرت أنت أنه رمبا اإلنسان قد بذلك فيقو 

  .يفرض عليه ما ال حيب 
  وبعدين املوضوع انتهى؟  :الشيخ 
  .يف الواقع يوم األحد وهو موعد املناظرة يف السابق كان اليوم الذي تويف فيه والدي رمحُه اهللا : احلليب 
  . إىل رمحة اهللا :الشيخ 
فطبعًا كيف نفعل والناس كلها مجعت نفسها كما يُقال فاألخ وفيق ذهب مع بعض إخواننا على أساس : احلليب 

يشوف شو صار فقدر اهللا إين انا مل أمسع الشريط أو اجللسه فكانت اجللسه فيها يعين شد وجذب زائد عن 
فقد مرت فرتة من الزمان يعين ُعرفنا  اجللسات السابقة اجللسات السابقة أنا كنت أمسك أعصايب زيادة وإال

بالشدة ولكن الوحد كلما تعلم كلما الن وما شابه ذلك مع أنه بعض إخواننا بقول أنه لينك يف هذه املرة زياده 
  .حبتني كما يقول بعض إخواننا املصريني 

  ...حىت خرج عن اللني  : سائل آخر 
كسب احلضور مجيعًا باألسلوب الن ذلك كان خيتلف فما أدري أنا اجتهدت أن كون لينًا حىت أ: احلليب 

  .التصرف ويتلفظ بألفاظ وكذا فكنت أقرر احلكم وأقول للحكم انظر ماذا يقول وماذا يفعل انظر كذا 
  .وماهو موقف احلكم  :الشيخ 
  .كان موقف احلكم يقول له أُسكت أو ال تفعل كان يقول هكذا يف أكثر من مرة : احلليب 



  .عين كان ي  :الشيخ 
فاملقصود جلسة األخ وفيق كانت حامية وكان فيها رفع الصوت وكذا وخونا وفيق جراه اهللا خريًا من : احلليب 

أظرف ماجرى يف اجللسه أنه كان يقول أما قول حسن السقاف ومل يكن يقول كلمة الشيخ فهذه جعلتهم جينون 
  .ويقولون له قل الشيخ وكذا 

  ."هي كلها كفار " ري نقل قوًال يف قضيه الفرق االثنتني والسبعني فقال وقال بردوا لعلي الفق: احلليب 
  من الذي قال؟ :الشيخ 
علي الفقري قال كلها كفار فوفيق قال له هذا القول مل تسبق إليه فالرجل أبله وما استطاع يتكلم وكذا : احلليب 

ل حسن السقاف يف قضية ابن تيميه هل  وكان وفيق سؤال يف املسألة أو يف أول البحث إنه لألن ما مسعنا بقو 
كافر أو مسلم فعلي الفقري ما أراد يفتح جمال أو يتخلي هناك حبث فقال كل شيء كيف هذا القول انتهى وهو 
قال أكثر من ثالث أربع مرات أنُه مايكفره وال يكفر أحد من املسلمني وأن ابن تيمية ليس بكافر ذكر ذلك 

  .اجللسات اليت يف أشرطته ال جيد حسن قد صح ذا ال من قريب وال من بعيد أكثر من مره لكن يف الواقع يف
  .هذه من متام اخلبثة  :الشيخ 
نعم ، لكن الواقع يف كل شريط أو يف اية حبث املسألتني املطروحتني كان احلكم بأنه لو خطئنا ابن : احلليب 

عين ال جتعلنا جننح إىل تكفريه ألنه ال يقال كذا تيمية فال ميكن أبدًا ان نقول بكفره ألنه يف نصوص واضحة ي
وكذا هذا طبعًا كان من احلكم فأنا رأي األن كان موافق لرأي إخواننا لكن بتعديل بسيط هذا الرأي مكون من 
ثالث نقاط النقطة األوىل إنُه ال بد أن نذهب غدًا ألنه ال نستطيع إال ذلك لكن نذهب لنقول هذه االس مل 

جل سلسلة مسائل وإمنا عقدت من أجل مسألتني ومها مسئلة احلج ومسئلة القدم النوعي للمخلوقات تعقد من أ
أو احلوادث وهاتنا املسئلتان قد انتهى البحث ما وحنن ال منانع من حبث جديد بل نطلب حبثًا جديدًا لكن 

ه ذلك مبسائل ليست متعلقة برتتيب جديد وتصور جديد ومعرفة للمكان وللتحكيم وألصوله ولضبوابطه وماشاب
بشخص وإمنا هي مسائل منهجية كاملة لفهم هذا اإلسالم الذي اختلفت فيه الفهوم وما شابه ذلك وخباصٍة إننا 
يف املرة املاضية سئل سائل وهو الشيخ أمحد عطية لألسف قال ياشيخ علي الفقري حسن السقاف بيقول أهل 

لُسنة واجلماعة من هم أهل الُسنة واجلماعة فهب علي الفقري قائًال أهل الُسنة واجلماعة وعلي احلليب بقول أهل ا
طبعًا أنا هنا ما سكت قلت أنا أريد أن أبني بشده أن هذا الكالم ال يُقبل .  الُسنة واجلماعة عندنا هم األشاعره

املقاالت ال ماصار إليه بل أن أهل السنة واجلماعة هم ما كان عليه اإلمام أبو احلسن األشعري يف كتابه اإلبانة و 
أتباعه املتأخرون وما شابه ذلك أو كالم هذا معناه فأقول يعين أركز على هذه القضيه أيضًا هذه النقطه الثانيه 



والنقطه األوىل تقرير النتيجه السابقه بأنُه ال جيوز القول بكفر شيخ اإلسالم ابن تيمية ألن النصوص واضحة اليت 
ل أوأنه قول جريء املسألة الثانية إذا هناك حبث يف مسائل أُخرى ال بد أن يرتب ويُنظر جئنا فيها تنقض هذا القو 

وحيدد له أصول وأهداف وكذا الشيء الثالث فيه أوراق أنا الواقع أنا أكتب فيها وأطلعت عليها بعض إخواننا 
املناظرة بشكل عام وتدقيق ولسى ما انتهيت منها يعين حاب أن نوزعها على احلضور يف اية اجللسة تتكلم عن 

يف هذه املسائل وبعض النقول اليت مل يتيسر لنا بالعكس تيسرت لنا لكن احلكم منعنا من إكماهلا والتصريح فيها  
كما يالحظ ذلك السامع األشرطه أو اجلالس فكتبتها يف هذه وعلى أساس نصورها مثًال مئة نسخة ونوزعها 

  .لكالمنا والرأي يف هذا املوضوع فما أدري إيش رأي األستاذ للحاضرين حىت تكون صورة أوضح وأصرح 
هذا جيد لكن ينبغي اإلستفاده من التجربة السابقة ماينبغي  أن حيضر الرعاء عامة الناس  ما الزم : الشيخ  

  )حيضروا يعين هؤالء ألن هؤالء مايفهموا شو بتقول أنت وشو بقول اخلصم 
  .هذا صحيح : احلليب 

  .و مجعهم ه: سائل آخر 
لكن هو اآلن كما وضع الشروط املسبقة وهي معقوله جدًا أيضا يضع شروطا  ما يكن حاضرا إال  :الشيخ 

  .أشخاص هم يتفقون عليهم 
  .نعم هذا طيب جداً جزاك اهللا خري وشو رأي أستاذنا : احلليب 

علي يف حبثي هذه املسأله حسن يُقر يف بداية اجللسه قال أنا كنت أحب أن يكون فقط رأسي ورأس  :السائل 
  . ...هذا الذي يقوله 

  .هذا كذب : احلليب 
  .هذه الذي يقوله انظر إىل صنيع يديه وال تنظر إىل كالمه : السائل  
  .أي نعم  :الشيخ 
  .الواقع متاما خالف ذلك شيخنا ما رأيك يف تصور النقاط الثالثه : احلليب

  .دم حضور رعاُء الناس وعامتهم قلت لك مسلم ذا لكن يضاف إليها ع :الشيخ 
  .جزاكم اهللا خرياً ياشيخنا : احلليب 
  .وإياك  :الشيخ 

بس هذا شيخنا ممكن ما يتكلم أمام الناس أنه الزم يكون يف خواص  يف هذه اجللسه بثري العوام عليه : أبو ليلي 
  .ويعتربوها نقطة ضعف يف األخ علي 



  كيف؟   :الشيخ 
يف اشرتاطنا عليهم بس معينني ومعناه أنُه هذا ملا بسمعوا الكالم هذا الكالم أمام الناس  يعين ملا يكون: أبو ليلي 

يعين ملا األخ علي بقوله امام هؤالء الناس اجلالسني ما بيأخذوا أن هذا أصل املناظره العلمية ال هم بيأخذوها أنتم 
  .بتحقرونا أو أنتم كذا أو اىل آخره 

  .سيطه شيخينا يل مداخله ب :السائل 
  تفضل  :الشيخ 
يف املسائل اليت نبحثها ال حرج من اّطالع العوام عليها مسألة العلو جيب أن تكون يعين العامة عندما  :السائل 

  .يطلع عليها ليست كمسألة القدم النوعي ومسئلة احلج وغريها من كالم الفقهاء 
من إخواننا بده يتكلم بدون ما أحد يعرتض فيه فرق يااستاذ يلي أنت بتقوله أنت صحيح ملا الرجل  :الشيخ 

عليه هذا ضروري وواجب أما أن العامة يفهموا شو حكيت شو رد عليه بكر إىل آخر هذا بضيعوا فيه العوام وال 
  .يستفيدون منُه يعين إلقاء احملاضره أمام مجع 

  . ...غري املناقشه : سائل آخر 
  .بال شك أي نعم  :الشيخ 
  .ؤكد رغبتنا بالقلة جاءين إبراهيم باجس شيخنا مل ن: احلليب 
  .معروف  :الشيخ 
ملا زرنا شعيب األرنؤط من أجل أن نتحدث معُه ألنه علمنا أن حسن السقاف راح عليه فأحببنا أن نرى : احلليب 

رأيه يف املوضوع وأيش قال حلسن السقاف وما شابه ذلك فطبعًا أخربنا أنه أيضًا تكلم مع حسن السقاف يف 
تكفريه وأنه ال  جيوز وكذا قال وسكت ومل يتكلم وأقر الشاباب اجلالسون أما يف باجس بيقول طيب يا أخ عدم 

علي ليش أنت ما يكون العدد حنن أقل من هيك قلت واهللا هذا الشيء الذي نطلبه وهذا الذي طلبناه من 
نا إليهم إال بسيارة أنا وأخونا أبوأمحد البداية وحنن ماكان خيطر على بالنا قط أن يكون هذا العدد بدليل أنه ماجئ

وأربعة من األخوة فقط ال غري فقال طيب مارأيك أن يكون اجللسة يف بييت وثالثه منكم وثالثه منهم وأنا موجود 
  .باإلضافه إىل احلكم قلت أنا ما عندي مانع خلٍص أنا موافق قال خلص إذاً ستكون اجللسه غداً ذا الشيء 

  يقول هذا ؟من الذي  :الشيخ 
هذا كالم إبراهيم باجس بطرحه علي مش فيما يأيت هذا بعد اجللسة األوىل املهم فأنا قلت له ما فيه : احلليب 

عندي مانع واتفقنا على هذا األساس وصاروا األخوه يتصلوا فينا وقلنا هلم إن اجللسة حمصورة وممنوع حضور واحد 



ها أستاذنا جئناك يوم األحد متاماً وتكلمنا يف هذا املوضوع واحنا راجعني إال ثالثه وكذا يعين كثري وكثري جدا ويوم
ما رجعنا وإذا اخلرب يصلنا أنُه مل يوافق على الشروط اجلديدة اليت تقضي بوجود الثالثه فقط وأن الناس كلهم 

قتنا وعلى طول رحنا  بدهم حيضروا والزياده على هذا كله إنُه يف مسجد فطبعاً حنن هذا الشيء مل نصدر عليه مواف
كما اتفقنا إىل إبراهيم باجس أمام بيته مع أننا حنن عارفني أنه اجلموع تنتظر يف املسجد فانتظرنا يف باب إبراهيم 
باجس ومل حيضر أحد فأرسلنا بعض األخوه وهو أبو الفداء بعثناه إىل إبراهيم وقلنا له شوفه وقول له أن الشباب 

اتفقنا هيك فقال نعم لكن هم مل يوافقوا هم قالوا ال  ...معك فجاء إبراهيم فقلنا له بانتنظارك عندك كما اتفقوا 
بد أن تكون اجللسة علنية يف املسجد قلت له أصًال أنا مل أحدد عدد احلضور إال حسب الطلب فال اعرتاضت 

أن  ...ذا ما ال ميكن وال شيء حىت ال تؤخذ على نقطة من النقاط هذا أوًال ثانيًا أما أن تكون يف املسجد فه
يكون يف أي بيت حنن مستعدين أما يف املسجد فال ميكن أن تكون هذا وبعدها انطلقنا إىل بيت الفقري بعد 
قوهلم يف هذه القضية فهذا بالنسبه لقضية احلضور  وعدد احلضور وما شابه ذلك هم الذين يريدون يعين إفادة 

ل ما تفضلت يا أستاذنا أم مجاعه ال يعرفون شيئًا يعين يسمعوا  الناس وجلبهم وثورم وما شابه ذلك فقط مث
  كلمة إذا عليت الصوت يصفقون وإذا وطى الصوت خيرسون

وقدميًا قيل عن أمثاهلم أتباع كل ناعق لكن ُهنا يا أستاذا جيب أن نستفيد من هذه التجربة شيئًا أخر  :الشيخ 
  االجتماع اآلتى مىت سيكون؟

  غداً : احلليب 
  غداً طيب إذاً  كيف يعين مىت تبلغهم الشروط اليت ذكرا؟ :ائل الس

  .وحنن جالسون : احلليب 
  .ما استفدنا شيئا  :الشيخ 

الشيخ علي بده يوفق ويقول أن املسائل اليت طرحناها انتهينا منها وبدنا نطرح مسائل جديدة يف : سائل آخر 
  شروط جديدة

  خيلكن اجلمع مش رايح ينصرف يا أ :الشيخ 
  أن يكون ترتيب جللسات قادمة مايكون: سائل آخر 

اجلمع بنصرف باألوراق اليت سنوزعها ونقول هذه فائدتكم الليلة من هذه الوريقات وماعندنا غري ذلك : احلليب 
  أما  كفانا ما أصابنا هذه األشياء 

  يعين مش رايح يصري حبث يف الليلة هذه :الشيخ 



  .ث أبداً غداً مش رايح يصري حب: احلليب 
  .هذا الذي أقصده  :الشيخ 
  هذا يلي حنن مرتبينه مع األخوة أن ال يصري حبث قط: احلليب 
  يعين يبلغون الشروط وتوزع األوراق فإن قبلوا الشروط فيها ونعم وإال فال فقدا أعذر من أنذر :الشيخ 
  .نكون قد ادينا ما أوجبه اهللا علينا : احلليب 

  ألوراق وكذابالنسبة ل: أبو عبد اهللا 
األرواق علمية حمض يا أخ أبو عبد اهللا األن الشباب قرؤوا بعض شيء منها فاحلمد هللا مافيها إساءات : احلليب 

  أو كذا وهي علميه حمض وما فيها أمساء
  هل املوضوع  له سلبيات ؟: أبو عبد اهللا 

  .ال أعتقد  :الشيخ 
كن يكون سلبيات وهذه موزعه على ملئ وحنن موزعني ما فيها شيء يعين لو كانت بشكل سري كان مم: احلليب 

األرواق وكل كله مكتبه حنن نتحملها وهي أمور عقائدية فإذا كان يف سلبيات تكون على الطرف األخر ألم 
  هم الذين يكفرون

أ هو أصًال مل طرح حكم وهو علي الفقري قال إن شيخ اإلسالم أخطأ بقوله يف احلد وقال أخط: أبو عبد اهللا 
بقوله باحلد وقال أخطأ بقوله باحلد باملعىن السلفي نعم قال أخطأ ابن تيمية بقوله باحلد وقصدا بعد التقسيم أن 

  .احلد باملعىن السلفي أي أن اهللا عزوجل فوق عرشه 
  .هذا معناه أنه ينكر العلو  :الشيخ 
  .هو يا أستاذي كان له حجة يف أنه يدرس يف كتاب اجلوهرة  :السائل 

  .آه اهللا املستعان  :لشيخ ا
  طيب ما هي املسائل اليت يعين خمطط أنت تعرضها للبحث أم بعد؟ :الشيخ 
  .فيه : احلليب 

  أما بدي أعرض املسائل يف املسأله األوىل مسألة كالم اهللا :السائل 
  معليش أحسنت لكن أنا بقول أنك خمطط شو بدك تعرض؟ :الشيخ 

ألشاعرة وبني أهل احلديث ومسألة الكب عند األشاعره وبني أهل احلديث مسألة كالم اهللا بني ا :السائل 
ومسئله الصفات وأمهها مسألة العلو التأويل أو يف مسألة ُأخرى هم يلتزموا ا من غري أن يكونوا أشاعرة هم وهي 



  .مسألة الصوفيه
  بعد هذه املسائل األربعة األشاعرة، هي مسألة الصوفية  :السائل 
ن بس أنا أقرتح البعد عن مسألة الكسب، ألنه فيها شيء من الدقة، فلو قيل البحث عن اجلرب حس :الشيخ 

  بالش الكسب 
  .مفهومة أستادي، الكسب الذي قصدته مناقشة الكسب عند األشاعرة  :السائل 
  . شغله األلفاظ الدقيقة : احلليب 
  .هم احلاضرون معليش اآلن ملا تقول مناقشة الكسب عند األشاعرة شو ف :الشيخ 
  .اجلرب أقوى واقع  ...وال شيء : احلليب 
يعين من سياسة البحث والناقشة أنك تتكلم بكالم ما تكون حباجة إىل تفسريه، يكون هو نفسه مفسر  :الشيخ 

 )ال تكلمّن بكالم تعتذر به عند الناس ( موضح ، وهذا من أدب السنة اليت استفدناها من أحاديث الرسول 
ذار ، هو ما نسمعه كثريا من الناس، يا أخي مثال أنت تقول كذا وهذا ال يقال فيقول القائل أنا شو هذا اعت

أقصد كذا ، إذا أنت تكلمت بلفظ أنت حباجة إىل تفسريه بدليل قلت أنا أقصد كذا ،لذلك نبتعد عن األلفاظ 
، لكن ملا تقول مناقشة اجلرب، فاجلرب اليت حتوجنا أن نفسر ما نقصد منها، خاصة أمام غري اخلاصة، أي أمام العامة

  :واضح جدا، خاصة ملا بتقرن معه، أنه 
  إياك إياك أن تبتل باملاء*** ألقاه يف اليم مكتوفا مث قال له  
فإن كان والبد التعرض هلذه املسألة فأنا أشرتط شرطني اثنني، أوال تكون هذه األخرية ورمبا ال تصلون إليها،  

لة األوىل والثانية أسابيع، أي نعم، هذا الشرط األول والشرط الثاين، أن يكون بعنوان اجلرب، ألنه رايح تأخذ املسأ
  إي نعم  
  . ... :السائل 
  .يا أخي ميكن علي هذا الفقري، يلي هو اسم على مسمى، ميكن يفهم عليك، أو ما يفهم  :الشيخ 
يرفضوا املهم كذلك هي مسألة الصوفية يلي هم هم يرفضوا أصال معىن اجلرب أنه الكسب هو اجلرب، هم  :السائل 

  يطرحوها وماهي عقائد الصوفية يف كتب الرجال؟ 
  .هذا بالشك هذا شيء مهم  :الشيخ 
  . خاصة أن القوم كلهم سالكون على مذهبهم : احلليب 
  ما شاء اهللا، يعين على غري الصراط املستقيم  :الشيخ 



  .سالكون وتبدل السني هاء : احلليب 
  هات شوف شو عندك؟  :خ الشي

  .بدنا شوف أخونا أبو حممد، دائما حيب يسأل سؤال بعض األسئلة بتصور : أبو ليلى 
  . تفضل  :الشيخ 

  .فرصة سعيدة أن أتعرف عليك : أبوحممد 
  . أهال وسهال  :الشيخ 

املستقيم وعملوا  أنا بشتغل معلم يف املدرسة، أجريت يل عملية جراحية يف شهر أربعة، فاستبدلوا: أبو حممد 
الوضوء لكل صالة، واملسألة الثانية هل جيوز : فتحه على جنب فأريد أن أسألك ثالث مسائل، املسألة األوىل 

فهو من : الصالة إذا كان شيء يف الكيس عالق بالكيس، واملسألة الثالثة، هل جتوز إماميت أم ال سائل آخر 
  . حفظة كتاب اهللا  تبارك وتعاىل 

  أفهم من كالمك أن هذه العملية معناها أنه يف سيالن مستمر يعين ؟  هل :الشيخ 
  يعين خيرج يف اليوم مرتني أو مرة، لكن يف رائحة يعين انتفاخ أو هواء : أبوحممد 
  هل اهلواء مستمر؟  :السائل 
  .يكون مستمرا مش دائما  : أبوحممد 
  .أنا أسأل  :الشيخ 
  .ضمن الكيس شيخان ما يطلع  :السائل 
ألن سؤايل يتبعه سؤايل آخر إنه إذا كان هذا السؤال مستمرا ، فنتصور أن الزم يكون الكيس ثابت  :الشيخ 

مستمرا، وإذا كان األمر ليس كذلك مبعىن أنه هذا السائل ال يسيل دائما وأبدا، أي ممكن مراقبة مثال ظرف من 
ن هذا باإلمكان يعين هذا من باب القاعدتني الظروف يعرف املبتلى ، فالكيس إذا كان فيه فضالت يرفع إذا كا

فنحن ال نستطيع أن نقول  "والضرورة تقدر بقدرها "   "الضرورات تبيح احملضورات" اليت ال جيوز الفصل بينهما 
لألخ صل لنفسك فضال عن صل لغريك إماما كما هو من أسألته، ما نستطيع أن نقول له صل ، والكيس 

أقول فرضا،ألنه يعرف الواقع ، وبإمكانك فرضا أنك تصلي وهذا الكيس بعيد  جبانبك وبإمكانك فرضا وأنا
عنك، فإن كان ال ميكن هذا حينئذ هو كأهل األعذار الذين يستمر م اخلروج ما ينقض الوضوء عادة، وما 

روف، أي يبطل الصالة، فيصلي لنفسه يف حدود ما تيسر له من النظافة، مث يصلي أيضا لغريه إماما بالشرط املع
ال يوجد من هو أحق باإلمامة منه، باعتبار أنه أحفظ احلاضرين للقرآن الكرمي، وهذا طبعا مأخوذ من شيئني اثنني 



فإن كانوا في القراءة ( إىل آخر احلديث،  )يؤم القوم أقرءهم لكتاب اهللا ( الشيء األول من النص النبوي، 
وجد يف الشرع أن املعذور، ال جيوز أن يؤم الساملني أو غري ، والشيء الثاين أنه ال ي)سواء فأعلمهم بالسنة 

املعذورين، ال يوجد عندنا يف الشرع، فالذي يريد أن يقول ال جيوز لفالن أن يصلي بالناس إماما، يوصله حيث ال 
يدري ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلم هذا خريا منا بالشك، ومع ذلك مل جيد يف ذلك ما مينعه من أن 
جيعله نائبا عنه عليه الصالة والسالم، يؤم املسلمني قاطبة يف املدينة املنورة، إذا حنن نستلخص مما سبق من كالم، 
أنه المانع للمسلم األقرء إذا كان معذورا وكان حامال للنجاسة مضطرا، أن يؤم غريه، ولكن البد أن نالحظ هنا، 

الفتنة، مثال أنا بتصور صورتني متباينتني متام التباين، يف حق  سياسة شرعية وهي أن ال يرتتب من وراء ذلك إثارة
رجل ضرير يريد أن يؤم الناس، يأم الناس يف دار ما، مش رايح أصور أنه رايح يصري فتنة هنا، لكن يأم املسجد 

ثل الذي جيمع فيه ما هب ودب من الناس، من يفقه ومن ال يفقه من عنده العصبية اجلاهلية، ومن ليس عنده م
هذه العصبية وهكذا، فإمامته يف املسجد واحللة هذه قد تثري مشكلة وقد تثري فتنة، فإذا كان إمامة هذا اإلمام 
املعذور، يف املسجد يغلب على ظنه أنه سيرتتب من وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة ال حتمد عقباها، ففي هذه 

ه يأيت من بعده يف حفظه  لكتاب ربه تبارك وتعاىل، هذا احلالة حنن ننصح أن ال يؤم وأن يوكل من يظن فيه أن
  جواب هذه املسألة، من مجيع جوانبها الثالثة ولعلك عرفت ذلك أم فاتين شيء؟ 

  ...بس أن ال أن أستخدم اإلمامة بس لو حتكمنا اثنني ثالثة أو أربعة: أبو حممد 
  .مافيه مانع أبدا  :الشيخ 

  ال بأس  يعين إذا مايف فتنة ف: أبو حممد 
  إي نعم  :الشيخ 

  .بس بدي أعطيك فكره عن عملييت ، جناسة ماتطلع على جسمي : أبو حممد 
  .مش ضروري على جسمك على الثوب على ثوبك يلي حامله  :الشيخ 

  . أيضا ما يطلع على ثويب، يف الكيس : أبو حممد 
  الداخلي ؟ الكيس هذا مش حامله على جسدك؟ مش بني ثوبك اخلارجي وبدنك  :الشيخ 

  . بس ما يطلع منه شيء على جسدي : أبو حممد 
  مش مهم يأخي، أنت إمسك حامل جناسة أو هذه النجاسة يف ثوبك أو بدنك النتيجة واحد واضح ؟  :الشيخ 

نعم لطفا أنا ملا بدي أخرج بشعر يف اخلروج وأبدل الكيس، ودائما يكون معي فلو خرجت مرتني : أبو حممد 
ى حسب وضعي، بس بقول الرائحة يلي هو اهلواء بنفس الكيس تنفيس يف احلمام، ما بنفسه يف ببدله مرتني عل



  . املسجد أو أمام الناس 
أنا ذكرت آنفا شيء ما أدري إذا مان واضح بالنسبة لك وهو هل بإمكانك أن تصلي غري حامل  :الشيخ 

  للكيس؟ 
  . نعم بإمكاين، ويف أكثر من صالة : أبو حممد 

  .إذا هذا واجبك  :الشيخ 
  .بس فرضا ملا بكون يف البيت : أبوحممد 
ما دمت تستطيع يف الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس، يف الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس بدون  :الشيخ 

أن حتمل الكيس، فهذا واجب عليك أن تصلي غري حامل للكيس، أما إذا كنت ال تستطيع فال يكلف اهللا نفسا 
  .إال وسعها 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا  وبركاته  :الشيخ 
عندي سؤال الليلة وصيامهم بالنسبة للصوفية ودعاؤهم يف ليلة النصف من شعبان وقيامهم هلذه الليلة  :السائل 

  ؟وصيامهم يف صبيحة ليلة النصف من شعبان ما هو رأي فضيلتكم بالنسبة للجماعة هذه 
معروف عند أهل السنة حقا، أن قيام ليلة النصف من شعبان، وصيام ار نصف شعبان، مها أمران  :الشيخ 

مبتدعان غري مشروعني، وذلك لسببني اثنني السبب األول أنه مل ينقل، عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
الليلة وبصيام ارها، الذي يليها، هذا هو  وعن أصحابه وبقية السلف الصاحل، أم كانوا يهتمون بإحياء هذه

السبب األول، وحنن نعتقد جازمني غري مرتابني وال مرتددين، أن كل خري يف اتباع السلف،وكل شر يف ابتداع 
اخللف، ويرتتب من وراء ذلك، أن كل عبادة حدثت بعد هؤالء السلف الصاحل فهي بدعة وقد أطلق النيب صلى 

لم  الضاللة على كل بدعة مهما كان شأا، ومهما زخرفها وزينها أصحاا، فاألمر كما اهللا عليه وعلى آله وس
قال الرجل من كبار أصحاب الرسول عليه السالم ومن أتقاهم ومن علمائهم أال وهو عبد اهللا بن عمر بن 

ح الثابت عن هذا األثر الصحي "كل بدعة ضاللة وإن رأها الناس حسنه "  اخلطاب رضي اهللا عنه الذي قال 
فهو يقول بلسان عريب  )كل بدعة ضاللة ( ابن عمر هو تفسري واضح جدا مؤكد لعموم قوله عليه السالم 

وإذا األمر كذلك فصيام النصف من شعان وقيام ليلة  "كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة " مبني،
لذين يستحسنون االعتناء بصيام يوم النصف النصف،أمران حمدثان، مل يكونا يف عهد السلف هذا أوال، ثانيا إن ا

من شعبان وقيام ليلة النصف يعتمدون على حديث إسناده ضعيف جدا، وهو مما رواه بن ماجة يف سننه، أن 



إذا  ( النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  قال، ذلك ومما يصح نسبته إىل النبيصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
مث ذكر فضيله بالغ فيها الراوي الذي زين له سوء  )ن، فقوموا ليلها وصوموا نهارها كان ليلة النصف من شعبا

عمله أن ينسب هذااحلديث إىل نبيه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  ومن ذلك أنه غفر له، أي يف ذلك اليوم،  
ذين يظنون أنه ال كذا وكذا من الذنوب واملعاصي، فهذا احلديث شديد الضعف ال جيوز العمل به، حىت عند ال

جيوز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال ألم يشرتطون شروطا أن ال يشتد ضعفه وهذا احلديث 
ضعفه شديد،يضاف إىل ذلك بالنسبة لصيام يوم النصف، قوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم الثابت عندنا 

، وال شك أن اليوم اخلامس عشر هو يوم )إذاكان النصف من شعبان فال صوم حتى رمضان ( نسبته إليه، 
النصف من شعبان وخباصة حينما يكون شعبان ناقصا، حينا يكون تسعا وعشرين يوما، فيكون يف هذه احلالة 
هو النصف أكيد فال جيوز صيامه،إذًا الذين يهتمون بصيام يوم النصف من شعبان، أخطئوا مرتني، بل نستطيع 

الثالث نقول بتحفظ، أخطئوا مرتني ألم عملوا باحلديث الضعيف أن نقول ثالث مرات، لكن إحدى 
جدا،كما شرحنا القول به آنفا، وإذا قالوا حنن لسنا حباجة هلذا احلديث، جاءت املرة الثانية واليت أشرت إليها، 

الصحيح وهي أم ابتدعوا يف الدين ما ال أصل له، واملرة الثالثة وهي واضحة جدا وهي أم خالفوا احلديث 
، فال ينبغي )إذا كان النصف من شعبان،فال صوم حتى رمضان ( الذي قال عليه السالم وأنا ذكرته لك آنفا، 

االهتمام بليلة النصف إطالقا، ألنه مل يصح يف فضلها شيء مطلقا،وألن السلف الصاحل مل ينقل عنهم هذا 
باإلضافة إىل أن احلديث املذكور آنفا مل يصح االهتمام الذي تسمعه من هؤالء اخللف، أما النصف من شعبان، ف

ومن العربة ذه  )إذا كان النصف من شعبان، فال صوم حتى رمضان ( فقد صح عكسه وخالفه، وهو 
املناسبة، أن جند عامة الناس، مع األسف الشديد، يهتمون ببعض العبادات اليت ال تصح ال رواية والدراية، ماال 

ت عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، وال خالف بني علماء املسلمني، يف يهتمون بالعبادات اليت صح
تشريعاا ويهتمون ا ال جيوز، االهتمام به، ويعرضون عما ينبغي االهتمام به، وهذه ذكرى والذكرى تنفع 

  .املؤمنني إن شاء اهللا نعم 
، ورأي ابن القيم وشيخه إبن تيمية رمحهم اهللا تعاىل أستادنا كلمة املسابقة على املراهنة يف مسائل العلم :السائل 

  يف قوهلم باجلواز ؟
  عفوا ما قوهلم باجلواز ماذا؟  :الشيخ 
يف مشروعية املراهنة على مسائل العلم، كما نقل ذلك ابن القيم اجلوزية عن شيخه ابن تيمية واملسألة  :السائل 

للناس وإعطاء الصفوة أو املسلمني منهم جوائز معينة، وستأيت   الثانية صورا كالتايل طلع كتاب فيه أسئلة وبيعه



هذه الصورة عن حالتني، احلالةاألوىل إن كانت اجلوائز من اخلارج، واحلالة الثانية إن كانت   اجلوائز من هذا املال، 
كتيبات اليت من مثن الفائض عن مثن كلفة طبعة الكتاب،وإن كانت اجلوائز من اخلارج فماذا يفعلون يف مثن ال

  .أخذوها،واليت رمبا يكون فيها فائض عن تلك الكتيبات 
  أخذوها ممن من املتربعني؟  :الشيخ 
  .من املشرتكني  :السائل 
  . من املشرتكني  :الشيخ 
  .كلمة زاد عن مثن تكلفة املسابقة   :السائل 
  .عفوا أنا فهمت أنه تعرض صورتني  :الشيخ 
   نعم، كل واحد يف حالة :السائل 
  الصورة الثانية ما هي؟  :الشيخ 
أسأل سؤال آخر اآلن، وهي مسألة أنا مثال أسألك سؤاال فإن أجبت عليه فلك كذا، أجبتين عليه مثال  :السائل 

فأقول أسألك سؤاال آخر وهذا حاصل يف بعض املؤسسات املدارس واملعاهد، إن أجبت على السؤال الثاين 
  .فاتتك اجلائزة األوىل 

  .إن أجبت أم مل جتب  :الشيخ 
  . إن أجبت لك جائزة أخرى  :السائل 
إن أجبت عن األوىل لك جائزة ، وإن ما أجبت على الثانية  ذهبت األوىل وإن أجاب عنها تضاعفت  :الشيخ 

  وهكذا دواليك؟ 
  . ...نعم  :السائل 
 أن تعطى للمجتهد مبلغ معني أما بالنسبة للجوائز التشجيعية، فأسأل عنبعض صور فيها الصورة األوىل :السائل 

بطاقة وجيري سحب فمن كان على رقم له فيأخذ اجلائزة، والصورة الثانية أن يعطى بنفس السلعة  شيئا زائدا عن 
... .  

  .نعم بالنسبة لرأي ابن تيمية احلقيقة أنا غري مستحضر له،فهل أنت تستحضر عبارته ولو باملعىن  :الشيخ 
ونرى جواز املراهنة على مسائل العلم، وذا كان " يف الفروسية الصفحة الثامنة عشر يقول ابن القيم  :السائل 

  ."يفيت شيخ اإلسالم 
  يعين اليأيت بدليل أو شيء  :الشيخ 



  .  ...ال يفصل وهذا املعتمد عند احلنابلة  :السائل 
 ثالثة أشياء، وبأداة احلصر اليت نعم ، أنا أعتقد أن املراهنة اليت جاء فيها الشرع، هي أوال حمصورة يف :الشيخ 

متنعها من التوسع فيها ولذلك هل جاء ابن القيم ولو نقال عن شيخ اإلسالم ابن تيمية بدليل يسوغ ذاك 
التجويز، فأنت قلت بأنه ذكر الدعوى، ومل يقرا مع الدليل خالفا لعادته، فأنا أقول ال نتبنا هذا الرأي إطالقا 

ال سبق إال في خف أو ( إلسالم ابن القيم وابن تيمية، ذلك لقوله عليه السالم ولو كان صادرا من شيخي ا
ال سبق هو الرهان، فال جيوز املراهنة إال يف هذه األمور الثالثة، وقال العلماء، يف بيان حكمة  )نصل أو حافر  

اء أعداء اهللا  عز وجل ففي شرعية ما األصل فيه التحرمي، ألنه قمار، أن فيه تشريعا للمسلم، على اإلستعداد للق
هذا النص الذي صح عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم حتقيق نص قرآين بأسلوب مشوق ومرغب ، النص القرآين  

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدواهللا (( كما تعلمون هو قول اهللا تعاىل 
   ))وعدوكم 
املسابقة يف املسائل العلمية مقررا، أن غاية  ...قيم يف الفروسية تعرضت بداية هو أستادي الشيخ ابن ال :السائل 

  .مث استطرد يف اجلواز  ...مشاركة جمادلة أعدائي باحلجة، وجمادلتهم بالسيف والقوة، مث قال وهل الناس 
 يغري من مجيل، اآلن أوضحت شيئا كانت نفسي تتوق أن نسمعه من قبل، ولكن مع ذلك، ذلك مما ال :الشيخ 

وجهة نظري السابقة، أما هذا الشيء الذي أوضحته فهو يقضي على هذه املراهنات اليت تقع اليوم ألا ال صلة 
هلا مطلقا ذا الشيء الذي أشرت إليه أخريا، من كالم ابن القيم، ألن هؤالء سوف ال جيادلون أهل الكفر 

ا من أهل الضالل، وإمنا هذه سيغلب عليها اإلستفادة والضالل بل هم ليسوا مستعدين أن ليجادلوا طفال صغري 
  . املادية العاجلة 

يف رد من قال بالنسخ وقرر  ...مراهنة أيب بكر مع املشركني يف انتصار الروم، هل هذا الشيخ ابن القيم   :السائل 
  .  ...فما أدري  ...أن هذا أمر 

  القضية اليت أنت تسأل عنها اآلن؟  ال ، هذا صحيح بالشك، لكن أين هذا  يا أخي من :الشيخ 
  لو أردنا أن نستنبط حكما فقهيا من هذا العمل ماذا نقول ؟  :السائل 
نقول هذا النص ال نتعداه، ألا كما يقول فقهاء احلنيفية يف بعض املسائل، هذه واقعة عني ال عموم  :الشيخ 

 تنسخ كما تنقل عن ابن القيم، وأنا مّر علي هذا، هلا، فنحن هذه الواقعة إن تكررت على الرأس والعني، ألا مل
لكن ليس فيها داللة عامة، كأي نص من عموم الشريعة، ممكن أن ندخل حتت هذا النص العام أجزاء أخرى 
ليست هي عني اجلزء األول الذي وقع يف عهد الرسول عليه السالم كحادثة أيب بكر، لذلك حنن نقف عندها، 



ماشاء اهللا القوة إال باهللا " ، إذا وصل األمر إىل خالف ما كان عليه قصد أيب بكر فنحن وال نزيد عليها وخباصة
،  فنحن النشك مطلقا "أعيذك بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة وعني المة تبارك اهللا أحسن اخلالقني

ن هذه نقطة انطالق واتفاق، بني قصد أيب بكر يف تلك احلادثة، وبني قصد املشاركني يف هذه املراهنات أعتقد أ
وهذا مما يبني لك الفرق بني تلك احلادثة، وبني حوادث أخرى قد تلحق ا، فشتان حينذاك بني امللحق وامللحق 

هذا نص جيب أن نقف عنده، وال نزيد عليه إال يف حدود ما جاء نصا  )ال سبق ( به، فإذا أعود للحديث،
أيب بكر الصديق، وأنا يف احلقيقة ال أشجع هذه املكافئات اليت يعين  خاصا كالذي ذكرته آنفا بالنسبة حلادثة

توضع اآلن باسم التشجيع على العلم، ألنين أشعر أن هذا األسلوب سيطبع طالب العلم بأن يكون طلبهم 
ن للعلم، ليس إن صح التعبري أقول متحفظا، ليس للعلم، أقول متحفظا ألن هذا التعبري قد يشاركنا فيه غرينا م

أهل امللل األخرى، فإذا حنن نقول ليس هللا هذا األسلوب يف تشجيع الناس على الطلب باملكافئات هذه عاقبة 
أمرها، أن ال يتكلف اإلنسان مبوعظة بكلمة إّال ويرجوا من وراءها، أجرا عاجال، وهذا بالشك ينايف أساطيل من 

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا (( وله تبارك وتعاىل القواعد العلمية، ال خيفى ذلك على احلاضرين، اليت منها ق
وإن كان هو قاله  )إنما األعمال بالخواتيم ( وإذا كان مسلما به، أن قوله عليه السالم   ))مخلصين له الدين  

يف مناسبة معروفة، يعين إن ختم له على إميان فهو ناج، إن ختم له على الكفر فهو هالك لكن هذه اجلملة 
رها منهجا عاما يف كل األمور، فنحن جيب أن ننظر، يف عاقبة هذا األسلوب الذي أصبح اآلن أسلوبا ميكن اعتبا

جديدا ومشوقا ومرغبا للناس، الذين ال جيدون يف أنفسهم ما حيفزهم على طلب العلم لوجه اهللا تبارك وتعاىل ، 
ليب؟ هل نوجد أمة تعمل لوجه اهللا، فيندفعون لطلب العلم مقابل إيش؟ أجر عاجل ماذا تكون عاقبة هذه األسا

تطلب العلم لوجه اهللا، أم لوجه الدرهم والدينار؟ إذا هنا حيضرين باإلضافة إىل استنباطي السابق من احلديث 
املذكور آنفا إمنا األعمال باخلواتيم، استحضر اآلن حكمه وردت يف اإلجنيل ال مينعنا شرعنا، من االستشهاد 

أال وهي، حينما خطب عيسى عليه السالم يوما يف احلواريني، ووعظهم وذكرهم، وكان يف  اواالستئناس ا، نعم
، كما يعربون عندهم، وهو أمحد حممد صلوات اهللا "الفرق ليط " مجلة ما ذكرهم، بأنه سيكون من بعدي  

ادق من الكاذب،  وسالمه عليه ، وهو النيب الصادق وسوف يكون بني يديه أنبياء كذبة، قالوا له كيف منيز الص
وأنا احلقيقة استفدت من هذه احلكمة  "من مثارهم تعرفوم "  "من مثارهم تعرفوم " كان جواب احلكيم 

اإلجنيلية، يف كثري من املسائل الفقهية اليت ختتلف فيها أنظار العلماء قدميا بله حديثا، حينما أجد قولني يف مسألة 
هللا،يف أكثر املسائل مرجحا من الكتاب والسنة، فهنا أنظر إىل عاقبة أحد واحدة، وال أجد هناك كما جند واحلمد 

أنا أضرب لكم مثال، وإن كنا  "من مثارهم تعرفوم " الرأيني، فإذا كانت العقبة سيئة فأنا أطبق الرأي املخالف له 



لكن الناس غري  "فوم من مثارهم تعر " واحلمد هللا، قد وجدنا يف السنة ما يدعم تطبيق هذه احلكمة اإلجنيلية 
منتبهني هلذه احلكمة، يف هذه املسألة اليت سأضرب ا املثل حنن اليوم يف زمان النكاد ندخل مسجدا، وخباصة 
إذا كان من املساجد العامة واليت إن شاء اهللا ال تغلق أبواا، بعد انتهاء الناس من اجلماعة األوىل ، فتبقى أبواب 

صالة األخرى، فنجد أو لعل األصح أن نقول كنا جند، ألنه نسمع اآلن ممنوع البقاء املسجد مفتحة إىل وقت ال
  .يف املسجد مفتوحة األبوب، إال مبقدار ما ينتهوا من الصالة األوىل 

كنا جند سابقا مجاعات تقام ترتى الواحدة بعد األخرى، من بعد صالة اجلماعة األوىل، إىل أن   ... :الشيخ 
للصالة الثانية مثال، جتد املصلني يصلون مجاعة، من بعد الظهر إىل العصر بل من بعد  حتضر صالة اجلماعة

  العصر إال آذان املغرب أنا شاهدت هذا بعيين يف املسجد الكبري،مازال ؟ 
  .نعم  :السائل 
كوسة ، ألن هذا من ناحية كويسة،   ...ما أدري ماذا أقول احلمد هللا، أم احلمد هللا على كل حال،   :الشيخ 

  .ملاذا؟ ألن املساجد مفتحة 
  . لكن مش كل املساجد حمصورة  :السائل 
أنا بقول هذه بشارة من ناحية يعين، الشاهد كثري من الناس ، اعتادوا خاصة من كان حريصا على أداء  :الشيخ 

ال حرجا، ملاذا؟ ألن الصالة مع اجلماعة األوىل، أن يأديها مع اجلماعة الثانية والثالثة وال جيد يف ذلك غضاضة، و 
هناك قول يف بعض كتب الفقه أنه جيوز تكرار اجلماعة، لكين وجدت من ناحية األقول أن أقوال أكثر األئمة، 
على املنع من تكرار اجلماعة يف مسجد موصوف بصفتني اثنني، الصفة األوىل يقولون مسجد له إمام راتب، 

الشرطني بأن هذا املسجد ، يوجد من جيمعهم، أال وهو والصفة األخرى له مؤذن راتب، يالحظون يف هذين 
املؤذن ويوجد  من يؤمهم أال وهو اإلمام، أما املسجد ليس له إمام راتب، وال مؤذن راتب يعربون عنه، مبسجد 

فيه يستفاد من نص صالة  ...على قارعة طريق، فيجوز فيه تكرار اجلماعة، الحظوا يف هذا حكمة التشريع، 
  .سميها البعض وهذا مأثور بصالة التجميع أي جتمع الناس لكننا اجلماعة قد ي


